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PROJETO DE 
TRABALHO 

INTERDISCIPLINAR

Guia do professor

Este projeto apresenta suges -
tões de atividades com base
na obra Zé Murieta, o homem
da capa preta, visando à inte-
gração das experiências dos
alunos com o texto escrito por
meio da compreensão da lin-
guagem oral e escrita. As ativi-
dades propostas se distri -
buem em três segmentos.
No primeiro, os alunos obser-
varão a capa do livro e serão
incentivados a ler integral-
mente o texto. No segundo,
serão levados a refletir sobre
alguns elementos da obra lite -
rária, tais como narrador, tem -
po, espaço, personagens e
elementos que compõem o
projeto gráfico, como capa,
ilustrações e outros recursos
visuais. No terceiro, serão ori-
entados a criar uma narrativa
de aventura, apresentando um
herói e um vilão – ambos com
papéis bem defi nidos.

Zé Murieta,
o homem da capa preta

Zé Murieta,
o homem da capa preta
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MOTIVAÇÃO PARA A LEITURA

1 Inicie pedindo informações sobre o que está escrito na capa do livro: título,
nome do autor e do ilustrador e nome da editora. Em seguida, pergunte:

• Que tipo de história o título parece contar? O que se pode pensar de uma
personagem apresentada como “o homem da capa preta”? Por quê?

• Vocês conhecem filmes ou livros que tenham alguma personagem de capa
preta? Falem um pouco a respeito dela.

• Além dos filmes e livros de mistério, na vida real há pessoas que costumam
usar capas, e não apenas pretas. Vocês conhecem alguma? No lugar onde
vocês moram há gente que usa capa? Na opinião de vocês, em que tipo de
lugar e de situação o uso de uma capa é necessário ou apropriado?

2 Peça aos alunos que criem uma pequena história sobre Zé Murieta, “o homem
da capa preta”. Escolha alguns alunos para contar resumidamente o que ima -
ginaram.

APÓS A LEITURA DO LIVRO

3 Pergunte a opinião dos alunos sobre a história, sobre a forma como foi con-
tada e se acertaram quanto ao tipo de assunto que o título anunciou. Lembre-se
de dizer que alguns livros da coleção apresentam elementos mais esclarece-
dores no título, como, por exemplo, Acorda, Rubião! Tem fantasma no porão!.

4 Quem conta uma história real ou imaginária chama-se “narrador”. Pergunte se o
narrador da história do homem da capa preta é também personagem e se os alunos
se lembram de já ter lido livros em que há a figura do narrador-personagem.
Havendo condições, peça que comentem as principais diferenças entre uma e
outra forma de narração.

5 Converse com a turma sobre a descrição da casa de Zé Murieta e sobre a opinião
que a garotada tinha dela e de seu morador. Pergunte se acham que Julinho e os
companheiros dele tinham razão em pensar que aquele homem era muito mau e
até “pegava as criancinhas pra fazer mingau”, como na música da história do Lobo
Mau. Peça que se manifestem a respeito de atitudes como a de julgar as pessoas
pela aparência ou pela opinião dos outros: é um procedimento desejável? Por quê? 

6 Comente o fato de João Cafieiro, o carteiro, ter se enganado na entrega da
carta. Por que isso aconteceu? Em que situações, na opinião dos alunos, um
engano desse tipo pode causar um verdadeiro problema?
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7 Tempo é o período em que se passa a história, do começo ao fim, é a duração
da história. Proponha aos alunos que releiam o texto e observem: em que
momento do dia Julinho ouviu a voz do carteiro e correu até o portão pra ver
o que ele tinha deixado na caixa do correio? Pergunte: A que horas vocês
acham que Julinho voltou pra casa? Portanto, qual é a duração da história?
Justifiquem suas respostas com exemplos do texto.

8 Espaço é o lugar ou lugares onde se passa a história. Eleja um ou mais alunos
para desenhar, no quadro de giz, os espaços da narrativa, ou seja, os lugares onde
as cenas se passaram, onde as ações se desenrolaram. Comece lendo o trecho em
que Vovó e Liloca tomavam um chazinho na cozinha enquanto trocavam segre -
dinhos. Vá caminhando na história, com a participação dos alunos, até chegar ao
desfecho: Julinho comendo bolo, tomando chá e ouvindo casos de piratas na casa
de Zé Murieta. Se houver condições, os alunos podem traçar um mapa de uma
casa a outra, marcando as ações de Julinho em determinados pontos.

9 Proponha que a turma imagine e descreva alguns elementos que intensifiquem
a narração do medo de Julinho, como o aspecto do céu, o barulho do vento, o
jeito das pessoas... Peça que comentem também a reação de Julinho ao encon-
trar o número da casa e descobrir quem morava lá.

REFLETINDO SOBRE ALGUNS PONTOS DA HISTÓRIA

10 Abra espaço para uma discussão sobre o medo e a necessidade de vencê-
lo. Peça aos alunos que falem sobre o que já vivenciaram nesse sentido, como
se comportaram, como tudo terminou.

11 Proponha um debate: em se tratando de uma correspondência entregue
indevidamente, que outra(s) atitude(s) Julinho poderia ter tomado? Devolvê-la
ao carteiro? Ignorá-la? Jogar a carta no lixo? Jogá-la na porta da casa do desti-
natário e sair correndo? Valeu a pena vencer o medo e entregar a carta? Por quê?

12 Peça comentários sobre o pensamento de Julinho: “Facão na mão mais rua
deserta, resultado: morte certa!” (p. 17). Haveria razão para tanto medo? Comente
com a turma os cuidados que se deve ter ao perceber situações suspeitas – perto
de casa, perto da escola, nas praças, em ruas mal iluminadas e/ou desertas...

13 Julinho disse baixinho: “– Eu vim trazer esta carta pro senhor. Mas não pre-
cisa ficar zangado. Eu já estou indo.” (p. 17). Pergunte aos alunos: Se Julinho
não estivesse com tanto medo, como, na opinião de vocês, ele explicaria o fato
de estar ali entregando a carta? Peça que comentem (se for o caso, retomando
ideias expostas na questão 11): Como vocês veem comportamentos como não
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entregar a correspondência a alguém, escondê-la ou abri-la sem o consenti-
mento do destinatário?

14 Se houver oportunidade, convide um profissional (psicólogo, orientador
educacional) para falar um pouco sobre a condição de certas pessoas que pas-
sam a vida sendo marginalizadas e temidas por causa da aparência de malucas,
malvadas ou estranhas. Geralmente, essas pessoas são citadas por babás e/ou
familiares para incutir medo nas crianças, em caso de teimosia ou birra.

15 No livro, Zé Murieta se sente feliz ao receber a carta da irmã. Peça a opinião
dos alunos: O que é melhor: escrever cartas à mão ou mandar um e-mail? O que
se pode dizer a respeito desses dois modos de se comunicar? Qual deles exige
mais de quem escreve? Por que algumas pessoas ainda preferem as cartas? Se
houver interesse da turma, sugira que entrevistem alguns familiares sobre a prefe -
rência deles quanto à forma de comunicação (carta ou correio eletrônico) e apre-
sentem o resultado em classe. Será interessante, se for possível, observar e
comentar essas preferências relacionando-as às idades das pessoas que as mani-
festaram.

PRODUZINDO TEXTO

Retome o final da história, quando Zé Murieta contava para Julinho histórias
de antigamente, de piratas que atacavam navios e roubavam o ouro dos baús.

Proponha aos alunos a produção de uma narrativa que envolverá uma grande
aventura passada num navio. Nessa aventura deve haver um herói e um vilão (ou
vilões). Para se inspirarem, sugira que, antes de iniciar a produção do texto,
copiem do dicionário a definição desses dois substantivos e pensem um pouco
sobre um herói ou heroína que admirem: como ele (ou ela) age, como se com-
porta durante a aventura, se é forte, se usa apenas a força física ou se também
faz uso da inteligência para resolver um problema, que tipo de vilões costuma
enfrentar...

Proponha que pensem também sobre um vilão, que representa o lado nega-
tivo, egoísta e vingativo dos seres, e sobre as maldades que ele poderá aprontar
na história que os alunos construirão. 

Se os alunos quiserem, podem dar à narrativa alguns toques de humor,
criando, por exemplo, um vilão trapalhão e até meio bronco, que apresente
dificuldade em interpretar mapas ou algo semelhante. 

Quando os textos estiverem prontos (podem ser feitos em duplas ou em gru-
pos), peça aos alunos para trocá-los entre si e se divertirem com as estratégias
do herói para chegar à vitória (que não poderá ser uma vitória muito rápida e
fácil...). Lembre à turma que a escolha do título também é um ponto importante
para atrair os leitores.
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